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§ 55
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 56
Ishallsverksamhet hösten 2014
Dnr 2013/ULN067 dpl 821
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har återremitterat ärendet kring beslut om ishallen
Lödöseborgs fortsatta drift. Nu finns ett handlingsalternativ för att möjligöra
ishallsverksamhet för föreningen LN 70 i Lödöseborg under hösten 2014 och våren
2015.
Tidigare i år har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om renovering av ishallen
Lödöseborg. Beslutet har fattats bland annat med anledning av ett föreläggande från
Inspecta, rörande kylanläggningen. Renoveringen skulle innebära att all
ishallsverksamhet under hösten 2014 skulle vara tvungen att ställas in. Föreningen LN
70 upplever detta beslut som mycket oroväckande, då de känner en stark oro för att
föreningens medlemmar i en sådan situation skulle söka sig till andra föreningar på
andra orter. Detta, bedömer föreningen, skulle innebära att föreningen inte skulle
överleva.
Med anledning av LN 70:s oro har bildningsförvaltningen, tillsammans med Leifab och
LN 70, arbetat fram ett alternativt förslag gällande uthyrningen och verksamheten för
ishallen för att kunna bedriva ishallsverksamhet under hösten 2014.
Förslaget innebär att LN 70 hyr anläggningen direkt av Leifab, och att föreningen då får
verksamhetsbidrag från kommunen.
Förslaget/upplägget återfinns i sin helhet i Bilaga A.
Beslutsunderlag
Bilaga A
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-12-03
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-02-25
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-03-25
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-04-29
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-05-27
Skrivelse från Centerpartiet
Skrivelse från Folkpartiet
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Yrkande
Kjell Johansson (S): Punkt 3 i förslag till beslut ”Bildningsförvaltningen får i uppdrag
att genomföra en kostnads- och nyttoanalys under hösten/vintern 2014/2015, som
beslutsunderlag för framtida verksamhet” återremitteras till förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.
Beslut
1. Verksamhetsbidrag utbetalas till LN 70 från och med 2014-09-01, för att ge LN 70
möjlighet att underhålla och driva verksamhet i ishallen under hösten 2014 och våren
2015, i enlighet med Bilaga A.
2. Ismaskinen överlåts, i befintligt skick, som en gåva till LN 70. Gåvan överlåts
2014-07-01.
3. Punkt 3 i förslag till beslut ”Bildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
kostnads- och nyttoanalys under hösten/vintern 2014/2015, som beslutsunderlag för
framtida verksamhet” återremitteras till förvaltningen.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår för kommunfullmäktige att fatta beslut om
betalningsgaranti/borgen för uppkomna kostnader för hyra och el.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Leifab
LN 70
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Bilaga A
Dnr 2013/ULN067 dpl 821

Fortsatt verksamhet i Lödöseborg
Efter samlade diskussioner mellan majoriteten och oppositionen samt med kommunens
tjänstmän ansvariga för fråga, har följande lösning arbetats fram för att möjliggöra
verksamhet i Lödöseborg under kommande säsong:
1. LN 70 hyr hallen direkt av Leifab fr o m 1 september och tillsvidare med 9
månaders uppsägningstid. Kommunen utgör inte avtalspart.
2. Kommunen ger LN 70 ett bidragsbelopp, som motsvarar kvarvarande budget per
1 september minus upparbetade kostnader fram t o m det datumet, för att täcka
hyra och drift under perioden sep-dec 2014.
Då LN 70 är hyresgäst och Leifab fastighetsägare så har kommunen inget
betalningsansvar för uppkomna kostnader efter 2014-09-01, utan det ligger på
LN 70. Om de pengarna inte räcker får klubben själva hantera överskjutande
belopp genom uthyrning eller på annat sätt.
En betalningsgaranti kommer att krävas av Leifab. Vid eventuella pengar över
får klubben behålla dem till sin verksamhet.
3. Kommunen ger klubben bidrag med maximalt 1 mkr under 2015 på samma
villkor som för 2014.
4. Tid för eventuell ombyggnad beslutas efter genomförd kostnads/nyttoanalys
som görs under hösten vintern 2014/2015.
5. Leifab skänker kylanläggningen samt sargen och läktaren till LN 70 som själva
får vidta nödvändiga åtgärder för att häva nyttjandeförbudet.
Omklädningsrummen åtgärdas inte förrän i samband med eventuell ombyggnad.
Skolans omklädningsrum får fortsatt nyttjas under 2014-2015.
6. Kommunen skänker ismaskinen till LN 70 som själva får reparera maskinen.
7. Kommunens krav på motprestation för bidraget är:
a. Kommunens skolelever ska kunna åka gratis vid minst ett tillfälle/klass
alternativt fritids under vintersäsongen
b. Ishallen ska hållas öppen för allmänheten minst två lördagar i månaden
under två timmar.
c. Klubben står för den dagliga skötseln av isen och anläggningen
d. Klubben ska ha en stadgeenlig verksamhet och styrelse med möjlighet till
insyn i verksamheten från kommunen
8. Arbetsmiljö- och säkerhetsansvaret tas av LN 70 avseende arbete med
kylanläggning och övrig utrustning.
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